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SPECIFICATIEBLAD

Dell APEX Private Cloud
Begin eenvoudig met uw cloudtraject of breid uit naar de edge

Dell APEX Private Cloud biedt een on-premise cloudervaring voor VMware-workloads in het 
datacenter en edge-locaties met schaalbare reken-, storage- en netwerkbronnen. Met een 
kleine footprint is APEX Private Cloud ideaal om aan de slag te gaan met een cloudmodel 
of uit te breiden naar edge-omgevingen met beperkte ruimte en resources. Begin klein en 
schaal eenvoudig naarmate uw bedrijfsbehoeften toenemen, terwijl u de mogelijkheid hebt 
om rekenkracht en storage onafhankelijk te schalen met een optie voor alleen rekenkracht 
(geen vSAN) voor workloads met unieke vereisten.

APEX Private Cloud biedt voorspelbare maandelijkse prijzen die beschikbaar zijn via 
abonnementen van 1 tot 5 jaar, waarbij hardware, software en services ter ondersteuning 
van implementatie, rackintegratie en assetherstel zijn inbegrepen. Abonneer u met een 
paar klikken op instanties die zijn ontworpen voor uw workloads via de APEX Console en 
laat uw cloudinfrastructuur in slechts 28 dagen leveren en implementeren in uw datacenter, 
co-locatiefaciliteit of edgelocaties1. Profiteer van vereenvoudigde activiteiten en geïntegreerde 
mogelijkheden voor levenscyclusautomatisering met infrastructuur die eigendom is van en 
wordt geïmplementeerd door Dell.

Beheermodel Wat Dell doet

• Beheerd door klant of partner, eigendom van Dell

• Maandelijks abonnement met flexibele voorwaarden

• Eén aanspreekpunt vanaf de order tot afschaffing 
met een manager voor klantsucces

• Proactieve hardwarebewaking

• Probleemoplossing/oplossen en herstellen 
op de locatie van de klant 

• Tweemaal per jaar systeemonderhoud

• Maandelijkse bedrijfsevaluaties

• Implementeren en afschaffen

Laat Dell u helpen uw infrastructuur te beheren

Beheer is eenvoudig met de Dell Technologies APEX Console

De Dell APEX Console is uw centrale platform voor het beheren en organiseren van uw 
multicloudtraject.

• Kies serviceopties op basis van de prestatie die de door u gewenste resultaten het best 
ondersteunt 

• Krijg inzicht in uw cloudkosten met proactieve bewakingstools 

• Geef uw belangrijkste belanghebbenden meer mogelijkheden met op rollen gebaseerde, 
gepersonaliseerde toegang

1. De implementatietijd wordt gemeten tussen de acceptatie van de bestelling en de activering. De implementatie van 28 dagen is van toepassing op rack implementaties van geselecteerde vooraf 
geconfigureerde Dell APEX Private Cloud oplossingen en bevat geen aanpassingen aan de standaardconfiguratie of implementatie van partners. Implementatie is afhankelijk van kredietgoedkeuring, 
acceptatie van Dell APEX-voorwaarden door de vereiste partijen, implementatie-enquête, beschikbaarheid van bronnen in de implementatiefaciliteit en een voltooid configuratiedraaiboek 
voorafgaand aan de plaatsing van de bestelling. Beschikbaarheid van producten, internationale feestdagen, en andere factoren kunnen de implementatie beïnvloeden. De time-to-value-
doelstellingen en de beschikbaarheid van regionale aanbiedingen verschillen per regio. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Gezamenlijke engineering tussen 
Dell en VMware leidt tot een naadloze, 

samengestelde en geoptimaliseerde 
hyperconverged ervaring.

Dell VxRail

Reken (vSphere)

Storage (vSAN optioneel) 
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Knooppunten ontworpen voor uw VMware-workloads

Knooppunten zijn gestandaardiseerde combinaties van reken- en geheugenbronnen, gedefinieerd door een vaste fysiek-geheugen-
tot-core-ratio, mogelijk gemaakt door Dell VxRail. Ze zijn geoptimaliseerd voor uw gevirtualiseerde en containergebaseerde 
workloadvereisten, van kleine (4 GB/core) tot extra grote (32 GB/core) geheugen-tot-CPU-core-verhoudingen. Knooppunten 
worden ondersteund door op VMware vSAN-gebaseerde gedeelde storage met behulp van krachtige All Flash-stations 
op ondernemingsniveau. De All Flash Storage bevat een krachtige NVMe-cache in twee schijfgroepen. U hebt meerdere 
storagecapaciteitspunten om uw knooppunten voor rekencapaciteit te ondersteunen.

De fysieke cores zijn gebaseerd op de nieuwste schaalbare Intel® Xeon® processors van de 3e generatie met de Silver-, Gold- en 
Platinum-serie. Elke CPU-core heeft 2x hyperthreads (2x vCPU). De turbofrequenties van de processorbasis en de core zijn 
afhankelijk van het type knooppunt, de cores per knooppunt, de processors per host en het gekozen prestatieniveau voor de 
rekenprestaties.

U kunt de knooppuntdichtheid van het abonnement selecteren met drie configuratieopties (16, 32, 64 instanties per core) 
voor rekenkracht, algemeen gebruik, geoptimaliseerd geheugen en knooppunttypen die op grote schaal zijn geoptimaliseerd. 
Hiermee kunt u meer controle hebben over het aantal cores dat wordt geleverd in elke knooppuntselectie. Als u bijvoorbeeld 
een beschikbaarheidsvereiste hebt voor fouten om te tolereren (FTT)=2 met RAID6 (min. zes hosts), kunt u de selectie '16 cores 
per knooppunt' kiezen om ervoor te zorgen dat u minimaal zes hosts krijgt die aan uw vereisten voldoen zonder te betalen voor 
onnodige instanties. 

Flexibele vCPU/core-ratio's

Elke CPU-core heeft 2x hyperthreads (2x vCPU). Beheerders hebben de volledige flexibiliteit om fysieke cores extra te belasten 
door meer dan 2x vCPU's per fysieke core toe te wijzen. Dit maakt een veel hoger aantal VM's per instantie mogelijk. 

Verbeter de prestaties met de optionele graphical processing units (GPU)

Voeg een GPU toe door uit zes gebruiksscenario's te selecteren om geavanceerde workloads in te schakelen, zoals VDI, mainstream 
computing, videostreaming en AI-training en gevolgtrekking. Alle GPU-opties kunnen worden toegevoegd in hoeveelheden van 2 en 
zijn allemaal gebaseerd op connectiviteit van de generatie 4 PCIe. Knooppunten met GPU's maken gebruik van NVIDIA-modellen 
afhankelijk van hun beschikbaarheid, op basis van uw geselecteerde gebruiksscenario. Als genoemde modellen niet beschikbaar 
zijn, wordt een vergelijkbare GPU gebruikt die geschikt is voor hetzelfde gebruiksscenario dat wordt beschreven.

Flexibele opties voor datastorage met onafhankelijke schaling van resources

Met compute-only vSphere-clusters zonder vSAN kunnen gebruikers computing en storage onafhankelijk schalen op basis van uw 
workloadbehoeften. Dit biedt meer flexibiliteit om te voldoen aan een groot aantal workloadvereisten en vrijheid in de wijze waarop 
u ervoor kiest om data op te slaan die het beste bij uw bedrijfsbehoeften past. De belangrijkste gebruiksscenario's voor de optie 
geen vSAN zijn: 

Bestaande vSAN verbinden en 
gebruiken met HCI Mesh

Maak verbinding met Dell storagearrays 
zoals PowerFlex, PowerStore-T, 
PowerMax of Unity XT

Vernieuw of schakel de infrastructuur 
in uw tempo in voor verschillende 
inkoopcycli
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Knooppunttypen en -details

Geoptimaliseerd  
voor rekenkracht

Levert krachtige prestaties  
voor het uitvoeren van  
computingintensieve  
workloads.

Algemene doeleinden

Bevat GPU met meerdere 
instanties (MIG) om de GPU 
te partitioneren, waardoor elke 
volledig geïsoleerde GPU-
instantie met zijn eigen high-
bandwidth geheugen, cache en 
compute cores mogelijk is

Geoptimaliseerd  
geheugen

Gebouwd op NVIDIA 
Ampère-architectuur 
en PCIe-generatie  
4 (64 GB/s) om de 
bandbreedte van de 
vorige generatie 3 PCIe 
te verdubbelen

Geoptimaliseerd  
voor grote schaal

Levert snelle prestaties  
met een extra hoge 
geheugen-tot-core-
verhouding voor twee 
workloads die grote  
datasets in het 
geheugen verwerken

4GB geheugen/core 8GB geheugen/core 16GB geheugen/core 32GB geheugen/core

Gebruiksscenario's

• Mainstream webservers

• Batchverwerkingsapplicaties

• Netwerkapplicaties

• Engineeringapplicaties

• High-performance 
computing (HPC)

• Mediacoderingsservers

• Online gamingservers

Gebruiksscenario's

• Webserver met laag tot 
gemiddeld verkeer

• Toepassingsservers voor 
database

• Ontwikkelings-en testservers

• Niet-gestructureerde data 
en NoSQL-databases

• Log- en dataverwerking

Gebruiksscenario's

• Relationele databases 
(MySQL, MariaDB, 
PostgreSQL, enz.)

• Grote in-
memory databases 
(SAP/HANA)

• Datamining

• In-memory 
caches op grote 
webschaal  
(Memcached)

• Kleinere 
Enterprise Java-
applicaties

Gebruiksscenario's

• Relationele databases  
met krachtige prestaties  
(Oracle, Microsoft SQL, 
MySQL, etc.)

• Grote in-memory 
databases (SAP/HANA)

• In-memory caches op 
grote webschaal 
(Memcached) 

Optionele GPU-typen en details

Gebruiksscenario's

• Geoptimaliseerde 
VDI-dichtheid

Gebruiksscenario's

• Algemene rekencapaciteit

• Geoptimaliseerde AI-
gevolgtrekking

Gebruiksscenario's

• Geoptimaliseerde 
VDI-prestaties

• Videocodering/
decodering

• AI-training en 
gevolgtrekking

Model

NVIDIA A16 (of vergelijkbaar)

Model

NVIDIA A30 (of vergelijkbaar)

Model

NVIDIA A40 (of 
vergelijkbaar)

Gebouwd op NVIDIA Ampère-
architectuur, met een dubbele 
gebruikersdichtheid in 
vergelijking met de vorige 
generatie

Bevat GPU met meerdere 
instanties (MIG) om de GPU 
te partitioneren, waardoor 
elke volledig geïsoleerde GPU-
instantie met zijn eigen high-
bandwidth geheugen, cache 
en compute cores mogelijk is

Gebouwd op NVIDIA 
Ampère-architectuur 
en PCIe-generatie 
4 (64 GB/s) om de 
bandbreedte van 
de vorige generatie 
3 PCIe te verdubbelen
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2. Knooppunten die zijn geoptimaliseerd voor rekenkracht hebben slechts 32, 64 cores per knooppuntoptie
3. Selectie van GPU-gebruik en cores per knooppunt bepaalt de processoropties per knooppunt voor een bepaalde configuratie
4.  De turbofrequenties van de processorbasis en de core zijn afhankelijk van het type knooppunt, de cores per knooppunt,  

de processors per host en het gekozen prestatieniveau voor de rekenprestaties
5. Alleen beschikbaar voor door de klant geleverde rack- en switchimplementatieoptie

Knooppuntspecificaties

Type knooppunt

 Geoptimaliseerd voor rekenkracht
 (4 GB geheugen/CPU-core) 

 Geoptimaliseerd geheugen
 (16 GB geheugen/CPU-core)

 Algemene doeleinden
 (8 GB geheugen/CPU-core)

  Geoptimaliseerd 
voor grote schaal

 (32 GB geheugen/CPU-core)

Cores per knooppuntoptie2 16, 32, 64

Processor per 
knooppunt optie3 1, 2

Prestatieniveau 
rekencapaciteit

Waarde Evenwichtig
Geoptimaliseerde 

prestaties

Processorniveau
Schaalbare Intel Xeon 
processors van de 3e 

generatie Silver of Gold 

Schaalbare Intel Xeon 
processors van de 3e 

generatie Gold of Platinum

Schaalbare Intel Xeon 
processors van de 

3e generatie Gold of 
Platinum

Processorfrequentie4  
(basis/all core turbo)

2-2,4 GHz 2,2-2,9 GHz 2,6-3,1 GHz

Schijfgroepen en cache  
(per host)

2 x 1,6 TB MU NVMe

Capaciteitsstorage 
(per knooppunt)

11,5 TB RI SATA, 23 TB RI SATA, 46 TB RI vSAS, 61 TB RI vSAS

Netwerk-interfaces 4 x 25 GbE (SFP), 4 x 10 GbE (Base-T), 4 x 10 GbE (SFP)5

Min. aantal knooppunten 3

Max. aantal knooppunten 
Enkelfasige voeding (per rack)

zonder GPU – 10 x 1U, met GPU – 5 x 2U

Max. aantal knooppunten 
Driefasige voeding (per rack)

zonder GPU – 19 x 1U, met GPU – 11 x 2U

Krachtige prestaties die zijn gebouwd voor VMware-workloads, met VMware 

APEX Private Cloud is ontworpen met de bedrijfskritieke workloads van tegenwoordig en biedt 
meerdere computing- en storageopties voor een groot aantal knooppunten. VxRail, mogelijk gemaakt 
door Dell PowerEdge-serverplatforms en VxRail HCI-systeemsoftware, levert diepgaande integratie 
in het VMware-ecosysteem. Dit betekent dat u snel een veilige on-premise cloudinfrastructuur 
kunt implementeren en kunt profiteren van een volledige levenscyclusbeheerervaring met één klik. 
Tegelijkertijd vereenvoudigt dit de activiteiten aanzienlijk en zorgt u ervoor dat clusters continu 
gevalideerde statussen hebben, zodat uw cloudinfrastructuur altijd up-to-date is. 

Door gebruik te maken van de volgende generatie technologie met de schaalbare Intel® Xeon® 
processors van de 3e generatie, op PCIe gen4 gebaseerde NVMe-cache en SAS-controllers met 
een hogere bandbreedte, biedt APEX Private Cloud een krachtig platform dat sneller is met lagere 
latentie ter ondersteuning van toenemende workloadvereisten en veranderende bedrijfsdoelen. 
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Flexibele implementatie-optie 

APEX Private Cloud biedt u meer flexibiliteit om uw eigen rackbehuizing, top-of-rack switches, PDU's, enz. te gebruiken. U kunt 
een vooraf gedefinieerd geïntegreerd rack van Dell kiezen of gebruikmaken van bestaande rackruimte met integratie op locatie. 
Een reeks vragen tijdens de pre-salesfase helpt u aan de slag te gaan met deze optie voor uw eigen rack. Bij de vragen wordt 
er onder meer aandacht besteed aan het rackformaat, de naleving aan de thermische vereisten die Dell stelt voor de VxRail en 
voldoende PDU-contacten om uw configuratie van voeding te kunnen voorzien, etc.

Dell geïntegreerde infrastructuur

Rack 42U (600 mm breed x 1.200 mm diep)

Netwerkfabric 1 x managementswitch

2 x 25 Gbps hostnetwerkinterfaces

Redundante switches bovenaan de rack

4 Tbps (full duplex) niet-blokkerende switchcapaciteit

Klantgerichte uplinks 1-4 x 10/25/40 GB of 100 GB per ToR (optisch)

Stroomaansluitingen: 
AMER  

4xNEMA L6-30 (200-240v) enkel fase

4xNEMA L21-30 (200-240 V) drie fasen

Stroomaansluitingen: 
EMEA

4 x IEC 309 32A enkele fase

4 x IEC 309 16A drie fasen

Omgevingstemperatuur 
bij gebruik

10°C tot 30°C

50°F tot 86°F

Temperatuur bij storage -40°C tot +65°C

-40°F tot +149°F

Relatieve luchtvochtigheid 
in bedrijf

10% tot 80% (niet-condenserend)

Bedrijfshoogte zonder 
ontheffing

3048 m (ca. 10.000 ft)  

Gewicht (met 
gemeenschappelijke 
apparatuur)

Max. gewicht - enkele fase: 636 kg (1402 lb)

Max. gewicht - drie fasen: 885 kg (1950 lb)
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Neem deel aan het  
gesprek

#DellAPEX

Neem contact op met een 
Dell Technologies expert 

dell.com/contact

Meer informatie over  
Dell APEX 

dell.com/apex

Dell APEX ondersteunt uw hele cloudtraject

Het leveren van infrastructuur die is ontworpen om u altijd te ondersteunen, waar u ook staat in uw cloudtraject. Dell APEX biedt 
meerdere opties waarmee u de beste infrastructuur kunt kiezen die is afgestemd op de IT-strategie van uw organisatie. Eenvoudig 
beginnen en opschalen met een gefaseerde aanpak die aansluit op uw applicatiebehoeften. 

6. Alleen inbegrepen in VMware Cloud Foundation Enterprise

Dell APEX rekencapaciteit Dell APEX Private Cloud Dell APEX Hybrid Cloud voor VMware

Beheermodel Door de klant beheerd, infrastructuur van Dell

Dell biedt
Hardware- en softwareondersteuning op assetniveau met 24/7 assistentie voor oplossen en herstellen, 

en vervanging van onderdelen

APEX Compute/HCI Bare-metal rekenbronnen die uw 
keuze van besturingssysteem 
of hypervisor ondersteunen 
voor gevirtualiseerde of 
containergebaseerde omgevingen

Begin klein en schaal op met 
infrastructuur voor VMware-
workloads in uw datacenter 
en edge-locaties

Een consistente en veilige 
cloudervaring leveren voor VMware-
workloads in multicloudomgevingen

Dell PowerEdge

Reken (vSphere)

Storage (vSAN optioneel) 

Dell VxRail

V
M

w
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loud Foundation

Storage (vSAN)

App-migratie (HCX)6

Reken (vSphere)

vRealize Suite6

Networking (NSX-T)

SDDC Manager

Dell VxRail

Implementeer het 
besturingssysteem of de 
hypervisor van uw keuze

https://www.twitter.com/DellAPEX
http://dell.com/contact
http://dell.com/apex

